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Poprawka 60
Elmar Brok

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 8

Tekst obowiązujący Poprawka 

Prezydium określa zasady stosowania 
Statutu posła do Parlamentu 
Europejskiego, o ile nie zastrzeżono 
inaczej.

Zasady stosowania Statutu posła do 
Parlamentu Europejskiego uchwala się na 
posiedzeniu plenarnym na podstawie 
zalecenia komisji przedmiotowo 
właściwej, o ile nie zastrzeżono inaczej.

Or.de

Uzasadnienie

Przy sporządzaniu Statutu posła założono, że wdrożenie i stosowanie wymagających 
sprecyzowania przepisów statutu wymaga podjęcia uchwały na posiedzeniu plenarnym. 
Zaletą takiej procedury wobec decyzji wydawanej wyłącznie przez Prezydium jest dużo 
większa przejrzystość, zaangażowanie wszystkich posłów w prace nad dotyczącymi ich 
przepisami i tym samym wzięcie przez nich odpowiedzialności za kształt tych przepisów.

Poprawka 61
Elmar Brok

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 23 – ustęp 2 i 2 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

2. Prezydium jest odpowiedzialne za 
sprawy finansowe, organizacyjne i 
administracyjne dotyczące posłów oraz za 
wewnętrzną organizację Parlamentu, jego 
Sekretariatu i organów.

2. Prezydium jest odpowiedzialne za 
sprawy finansowe, organizacyjne i 
administracyjne dotyczące wewnętrznej 
organizacji Parlamentu, jego Sekretariatu i 
organów.

2a. Na wniosek sekretarza generalnego 
lub grupy politycznej Prezydium 
podejmuje decyzje finansowe, 
organizacyjne i administracyjne w 
sprawach dotyczących posłów.

Or. en
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Uzasadnienie

Wyjaśnienie: brak jest jasnych przepisów dotyczących prawa do przedkładania tekstów lub 
poprawek na posiedzeniach Prezydium. W odniesieniu do spraw dotyczących posłów grupy 
polityczne powinny mieć formalną możliwość przedstawiania tekstów i poprawek, nad 
którymi odbędzie się dyskusja i głosowanie.

Poprawka 62
David Martin, József Szájer, Andrew Duff

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 23 – ustęp 11 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

11a. Prezydium wyznacza dwóch lub 
więcej wiceprzewodniczących, którzy 
odpowiadają za utrzymywanie kontaktów 
z parlamentami krajowymi.
Przedstawiają oni Konferencji 
Przewodniczących okresowe 
sprawozdania ze swojej działalności.

Or. en

(Niniejsza poprawka przejmuje częściowo treść obecnego art. 25 ust. 3 zdanie 2 i 3, które 
zostaną skreślone w przypadku przyjęcia tej poprawki.)

Poprawka 63
József Szájer

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 38 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 38a
Badanie przestrzegania zasad 

pomocniczości i proporcjonalności
1. Badając wniosek dotyczący aktu 
prawnego, Parlament zwraca szczególną 
uwagę na przestrzeganie zasad 
pomocniczości i proporcjonalności. 
Z wyjątkiem pilnych przypadków, o 
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których mowa w art. 4 Protokołu w 
sprawie roli parlamentów narodowych w 
Unii Europejskiej, Parlament nie zamyka 
pierwszego czytania przed upływem 
terminu ośmiu tygodni określonego w 
art. 6 Protokołu w sprawie stosowania 
zasad pomocniczości i proporcjonalności.
2. Na wniosek właściwej komisji lub 
z inicjatywy własnej, komisja 
odpowiedzialna za kwestie, o których 
mowa w ust. 1, może zadecydować o 
sporządzeniu zaleceń odnoszących się do 
wszelkich wniosków dotyczących aktu 
prawnego.
3. W przypadku gdy parlament krajowy 
wysyła do przewodniczącego uzasadnioną 
opinię zgodnie z art. 3 Protokołu w 
sprawie roli parlamentów narodowych w 
Unii Europejskiej oraz art. 6 Protokołu w 
sprawie stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności, dokument ten jest 
odsyłany do komisji przedmiotowo 
właściwej oraz przekazywany w celach 
informacyjnych komisji odpowiedzialnej 
za przestrzeganie zasady pomocniczości. 
W przypadku gdy Parlament otrzyma 
uzasadnioną opinię po przyjęciu 
sprawozdania przez komisję przedmiotowo 
właściwą, opinia ta jest przekazywana 
przed głosowaniem wszystkim posłom jako 
dokument z posiedzenia. Przewodniczący 
komisji przedmiotowo właściwej może 
zwrócić się o przekazanie sprawy z 
powrotem do komisji.
4. W przypadku gdy uzasadnione opinie o 
niezgodności projektu aktu prawnego z 
zasadą pomocniczości stanowią co 
najmniej jedną trzecią głosów 
przyznanych parlamentom krajowym lub 
jedną czwartą głosów w przypadku 
projektu aktu prawnego przedłożonego na 
podstawie art. 76 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
Parlament wstrzymuje się z decyzją do 
czasu, gdy autor wniosku oświadczy, jakie 
zamierza zastosować podejście.
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5. Jeżeli w ramach zwykłej procedury 
legislacyjnej uzasadnione opinie o 
niezgodności projektu aktu prawnego z 
zasadą pomocniczości stanowią co 
najmniej zwykłą większość głosów 
przyznanych parlamentom krajowym, 
komisja odpowiedzialna za przestrzeganie 
zasady pomocniczości, po rozpatrzeniu 
uzasadnionych opinii parlamentów 
krajowych i Komisji, zaleca Parlamentowi 
odrzucenie projektu ze względu na 
naruszenie zasady pomocniczości lub 
wydaje dla Parlamentu jakiekolwiek inne 
zalecenie, które może zawierać propozycje 
poprawek dotyczących przestrzegania 
zasady pomocniczości.
Zalecenie zostaje przekazane 
Parlamentowi do debaty i pod głosowanie. 
Jeżeli zalecenie odrzucenia wniosku 
zostaje przyjęte większością głosów 
oddanych w Parlamencie Europejskim 
lub jeżeli większość członków Rady 
wynosząca 55% sprzeciwia się wnioskowi, 
Przewodniczący ogłasza zamknięcie 
procedury. W przypadku gdy Parlament 
nie odrzuci wniosku, procedura pozostaje 
w toku przy uwzględnieniu wszystkich 
zatwierdzonych przez Parlament zaleceń.

Or. en

(Poprawka ta częściowo powtarza treść poprawki 5 projektu sprawozdania (PE 427.153 
v01.00 – FDR 786857))

Poprawka 64
David Martin

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 38 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 38a
Badanie przestrzegania zasad 

pomocniczości i proporcjonalności
1. Badając wniosek dotyczący aktu 
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prawnego, Parlament zwraca szczególną 
uwagę na przestrzeganie zasad 
pomocniczości i proporcjonalności. Z 
wyjątkiem pilnych przypadków, o których 
mowa w art. 4 Protokołu w sprawie roli 
parlamentów krajowych w Unii 
Europejskiej, Parlament nie zamyka 
pierwszego czytania przed upływem 
terminu ośmiu tygodni określonego w 
art. 6 Protokołu w sprawie stosowania 
zasad pomocniczości i proporcjonalności.
2. Komisja odpowiedzialna za 
przestrzeganie zasady pomocniczości może 
podjąć decyzję o wydaniu zaleceń dla 
komisji przedmiotowo właściwej 
odnoszących się do każdego wniosku 
dotyczącego aktu prawnego.
3. Jeżeli parlament krajowy wysyła do 
przewodniczącego uzasadnioną opinię 
zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie roli 
parlamentów krajowych w Unii 
Europejskiej oraz art. 6 Protokołu w 
sprawie stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności, dokument ten jest 
odsyłany do komisji przedmiotowo 
właściwej oraz przekazywany tytułem 
informacji komisji odpowiedzialnej za 
przestrzeganie zasady pomocniczości. W 
przypadku gdy Parlament otrzyma 
uzasadnioną opinię po przyjęciu 
sprawozdania przez komisję przedmiotowo 
właściwą, opinia ta jest przekazywana 
przed głosowaniem wszystkim posłom jako 
dokument z posiedzenia. Przewodniczący 
komisji przedmiotowo właściwej może 
zwrócić się o przekazanie sprawy z 
powrotem do komisji.
4. W przypadku gdy uzasadnione opinie o 
niezgodności projektu aktu prawnego z 
zasadą pomocniczości stanowią co 
najmniej jedną trzecią głosów 
przyznanych parlamentom krajowym lub 
jedną czwartą głosów w przypadku 
projektu aktu prawnego przedłożonego na 
podstawie art. 76 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
Parlament wstrzymuje się z decyzją do 
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czasu, gdy autor wniosku oświadczy, jakie 
zamierza zastosować podejście.
5. Jeżeli w ramach zwykłej procedury 
legislacyjnej uzasadnione opinie o 
niezgodności projektu aktu prawnego z 
zasadą pomocniczości stanowią co 
najmniej zwykłą większość głosów 
przyznanych parlamentom krajowym, 
komisja przedmiotowo właściwa, po 
rozpatrzeniu uzasadnionych opinii 
przedłożonych przez parlamenty krajowe i 
Komisję oraz po wysłuchaniu poglądów 
komisji odpowiedzialnej za przestrzeganie 
zasady pomocniczości, może zalecić 
Parlamentowi odrzucenie projektu ze 
względu na naruszenie zasady 
pomocniczości. Takie zalecenie może też 
zostać wydane przez jedną dziesiątą 
posłów do Parlamentu. Opinię wydaną 
przez komisję odpowiedzialną za 
przestrzeganie zasady pomocniczości 
załącza się do każdego tego typu 
zalecenia.
Zalecenie zostaje przekazane 
Parlamentowi do debaty i pod głosowanie. 
Jeżeli zalecenie dotyczące odrzucenia 
wniosku zostaje przyjęte większością 
oddanych głosów, przewodniczący ogłasza 
zamknięcie procedury. W przypadku gdy 
Parlament nie odrzuci wniosku, 
procedura pozostaje w toku przy 
uwzględnieniu wszystkich zatwierdzonych 
przez Parlament zaleceń.
6. W przypadku gdy Komitet Regionów 
przedkłada Parlamentowi opinię, w której 
sprzeciwia się przyjęciu proponowanego 
aktu prawnego ze względu na naruszenie 
zasady pomocniczości, opinia zostaje 
przekazana komisji przedmiotowo 
właściwej oraz komisji odpowiedzialnej za 
przestrzeganie zasady pomocniczości. 
Ustęp 2 stosuje się odpowiednio.

Or. en

(Poprawka ta zastępuje i częściowo powtarza treść poprawki 5 projektu sprawozdania (PE 
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427.153 v01.00 – FDR 786857) ze zmianami w ust. 6 i uzasadnieniu)

Uzasadnienie

Konieczne jest dostosowanie ust. 6 do ust. 2
Poprawka wprowadza do Regulaminu nowe procedury dla parlamentów krajowych dotyczące 
przestrzegania zasady pomocniczości (procedura „żółtej kartki” i procedura 
„pomarańczowej kartki”). 
Ponieważ zgodnie z art. 8 Protokołu w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności Komitet Regionów może rozpocząć działanie w związku z naruszeniem 
zasady pomocniczości, Parlament powinien zwrócić szczególną uwagę na wszelkie 
przekazane przez ten komitet opinie, które sprzeciwiają się przyjęciu danego aktu ze względu 
na nieprzestrzeganie zasady pomocniczości.

Poprawka 65
Elmar Brok

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 56 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst obowiązujący Poprawka 

W przypadku wniosku o odesłanie do 
komisji właściwa komisja ponownie 
sporządza dla Parlamentu sprawozdanie w 
formie ustnej lub pisemnej, w ustalonym 
przez Parlament terminie, który nie może 
przekroczyć dwóch miesięcy.

W przypadku wniosku o odesłanie do 
komisji właściwa komisja ponownie 
sporządza dla Parlamentu sprawozdanie w 
formie ustnej lub pisemnej, w ustalonym 
przez Parlament terminie, który nie może 
przekroczyć dwóch miesięcy. Artykuł 45 
stosuje się odpowiednio.

Or. de

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że odesłanie sprawy do komisji po przyjęciu wniosku o odrzucenie w pierwszym 
czytaniu oznacza zawsze konieczność sporządzenia nowego sprawozdania.

Poprawka 66
József Szájer

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Tytuł rozdziału 6 a (nowy) (do wprowadzenia po artykule 74 i przed rozdziałem 7)

Tekst obowiązujący Poprawka

ROZDZIAŁ 6a
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SPRAWY INSTYTUCJONALNE

Or. en

(Poprawka ta częściowo powtarza treść poprawki 15 projektu sprawozdania (PE 427.153 
v01.00 – FDR 786857))

Poprawka 67
József Szájer

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 74 a (nowy) (do wprowadzenia w rozdziale 6 a (nowy))

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 74a
Zwykła rewizja traktatu

1. Zgodnie z art. 41 i 48 komisja 
przedmiotowo właściwa może przedłożyć 
Parlamentowi sprawozdanie zawierające 
skierowane do Rady propozycje zmian 
traktatów.
2. Jeżeli Rada Europejska postanowi 
zwołać konwent, Parlament mianuje 
swoich przedstawicieli na wniosek 
Konferencji Przewodniczących.
3. Jeżeli Rada Europejska zwraca się do 
Parlamentu o wydanie zgody na decyzję o 
niezwoływaniu konwentu w celu 
przeanalizowania zaproponowanych 
poprawek traktatów, sprawa zostaje 
przekazana do komisji przedmiotowo 
właściwej zgodnie z art. 81.

Or. en

(Poprawka ta częściowo powtarza treść poprawki 16 projektu sprawozdania (PE 427.153 
v01.00 – FDR 786857))

Poprawka 68
Elmar Brok

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 132 a (nowy)
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Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 132a
Współpraca na poziomie komisji

1. Przewodniczący we współpracy z 
przewodniczącymi parlamentów 
krajowych podejmuje starania w celu 
ustanowienia ram współpracy komisji 
opowiadających sobie pod względem 
zakresu kompetencji.
W tych ramach komisje parlamentarne 
mogą niezależnie nawiązać wzajemne 
kontakty i współpracę. Jeżeli w 
parlamencie krajowym nie powołano 
komisji zajmującej się daną dziedziną , 
komisja przedmiotowo właściwa 
Parlamentu Europejskiego zwraca się 
bezpośrednio do przewodniczącego tego 
parlamentu krajowego.

2. Zgodnie z art. 132b komisje mogą 
podejmować działania w ramach 
finansowych środków budżetowych 
przeznaczonych na współpracę komisji z 
parlamentami krajowymi. Podział takich 
środków między komisje dokonuje się na 
mocy decyzji Konferencji 
Przewodniczących Komisji.

Or. en

Poprawka 69
Elmar Brok

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 132 b (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 132b
Dialog przed- i postlegislacyjny

1. Komisja właściwa do określonej sprawy 
legislacyjnej może podjąć stosowne 
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działania w celu uruchomienia pełnego 
dialogu z parlamentami krajowymi 
prowadzonego na poziomie komisji, 
dotyczącego  wszelkich planowanych 
aktów prawnych Unii Europejskiej, 
począwszy od etapu programowania 
legislacyjnego do etapu wykonania 
przyjętego aktu prawnego.
2. Komisja przedmiotowo właściwa może 
podjąć między innymi decyzję o 
zorganizowaniu wideokonferencji, o 
indywidualnych kontaktach lub 
posiedzeniach w jednym z miejsc pracy 
Parlamentu, lub wyjazdach służbowych do 
innych miejsc:
– na poziomie sprawozdawców,
– również z udziałem 
kontrsprawozdawców i/lub 
koordynatorów,
– lub komisji w pełnym składzie a 
przewodniczącymi komisji i 
sprawozdawcami z parlamentów 
krajowych,
w odpowiedzi na wszelkie wnioski 
parlamentów krajowych o wsparcie w 
zakresie kontroli projektów legislacyjnych 
Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 70
Elmar Brok

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 132 c (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 132c
Przekazywanie dokumentów

Wszelkie dokumenty przekazywane 
oficjalnie Parlamentowi Europejskiemu 
przez parlamenty krajowe są odsyłane do 
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komisji przedmiotowo właściwej, która 
rozpatruje kwestie stanowiące treść 
dokumentu. Dokumenty są tłumaczone na 
języki robocze koordynatorów komisji. 
Jeżeli komisja przedmiotowo właściwa 
uzna za stosowne zajęcie się tą sprawą, 
może podjąć decyzję o postępowaniu 
zgodnie z art. 132b.

Or. en

Poprawka 71
David Martin, József Szájer, Andrew Duff

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 191 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Na swoim pierwszym posiedzeniu po 
wyborze członków komisji zgodnie z art. 
186, komisja wybiera przewodniczącego 
oraz, w odrębnych głosowaniach, jednego, 
dwóch lub trzech wiceprzewodniczących, 
którzy stanowią prezydium komisji.

1. Na swoim pierwszym posiedzeniu po 
wyborze członków komisji zgodnie z art. 
186, komisja wybiera przewodniczącego 
oraz, w odrębnych głosowaniach, 
wiceprzewodniczących, którzy stanowią 
prezydium komisji. Liczbę wybranych 
wiceprzewodniczących ustala Parlament 
na wniosek Konferencji 
Przewodniczących.

Or. en


